
КАКО ДА СЕ КОРИСТАТ ЛОКАЛНИТЕ 

РЕСУРСИ НА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА ЗА 

ПОДОБРЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ



Оваа брошура е изработена во рамките на проектот „Енергетска 
ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за 
еколошката политика“ со кратенка „ENPOL-EE“

Проектот „ЕНПОЛ-ЕЕ“ се спроведува во рамките на Програмата за 
прекугранична соработка Interreg IPA CBC Programme “Greece- 
Republic of North Macedonia 2014-2020”, кофинансирана од 
Европската унија и националните фондови на земјите учеснички.

Повеќе информации за проектот може да најдете на веб-страницата 
на проектот www.enpolee.eu

Ставовите изразени во оваа брошура не ги одразуваат ставовите на 
Европската унија, земјите учеснички и Управниот орган.



ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот ENPOL-EE се спроведува во рамките на Програмата за прекугранична соработка 
Interreg – IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, кофинансирана од 
Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички. Нејзината главна цел е да 
го потенцира значењето на енергетската ефикасност во јавниот и во приватниот сектор како 
индикативен фактор на политиката за животната средина за локалните власти на 
прекуграничната област.

Проектот ENPOL-EE трае 32 месеци и неговиот вкупен буџет е 849.900,15 €. Општина Пела 
е водечки партнер со буџет од 404.152,65 €. Другите партнери се општина Неготино 
(315,979,00 €), Асоцијацијата за култура и јавен развој на општина Пела (43,028,00 €) и 
средното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј” - Неготино (86,740, 50 €).

Со спроведување на Проектот, целта е да се промовираат локални активности за 
заштитата на животната средина и придонесот во локалните / националните / европските 
политики за енергетска ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија. 
Спроведувањето на активности на локално ниво за енергетска ефикасност и користење на 
обновливи извори на енергија влијаат на енергетскиот проблем од регионални до глобални 
размери.



БИОМАСА

БРАНОВИСОНЧЕВА
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ВЕТЕР

ГЕОТЕРМАЛНА

ЕНЕРГИЈА
ЗА ЖИВОТ

џ Плима и осека за производство на електрична енергија

џ Биомаса, која се однесува на голема група на технологии кои користат живи или до 

неодамна живи организми, како и отпад за производство на енергија

џ Сонце, каде што се користи енергијата на сонцето, 

џ Ветер, каде што движењето на ветерот се користи за производство на енергија,

џ Хидроенергија, каде што се користи водата за производство на струја, 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

џ Геотермална енергија, при употреба на внатрешната топлина на земјата за 

производство на енергија. 

Обновливи енергии е поим кој се користи за да се опише групата на енергетски технологии 
кои произлегуваат од извори кои не се исцрпуваат или пак можат да се надополнат во текот 
на еден човечки живот. Најчестите извори на обновлива енергија се:

Обновливите енергии се важни бидејќи претставуваат чист извор на енергија, што 
значи дека не произведуваат непосредно емисии на стакленички гасови и други 
загадувачи на воздухот. 
Иако обновливите извори на енергија се подобри за животната средина, сепак се 
соочуваат со неколку предизвици како ниска ефикасност, Високи трошоци и 
непостојаност.
Иако масовно ги развиваме алтернативните извори на енергија и секогаш разговараме 
за цената на чинење и заштеда, многу малку се зборува за енергетската ефикасност, 
чија цена на чинење е помала од сите други горива.

Обновливите енергии сочинуваат мал дел од вкупното снабдување со енергија во 
светот, сепак претставуваат енергија со најбрз раст во светот.



Енергетската ефикасност всушност е конкурент на сите други видови на горива во 
производството на електричната енергија. Инвестирањето во енергетска ефикасност може 
значително да ги намали потребите за гориво.

Колку е поголема енергетската ефикасност толку помалку јаглен ни треба. Без емисии и 

електрични централи, енергетската ефикасност чини само 1,5 денар за 1 киловат час 

заштедена енергија, наспроти 7 денари доколку таа енергија се искористи.  

џ Направете топлотна изолација со цел да ги намалите загубите на топлотна енергија 

и др.

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

џ Користење на апарати со помала моќност

џ Замена на стари машини со нови поефикасни

Енергетска ефикасност се постигнува со:

Самиот поим на енергетска ефикасност нема посебна дефиниција. Како што и самиот збор 
ни кажува, се работи за ефикасно користење на енергијата. Оваа значи дека енергетска 
ефикасност подразбира множество на мерки кои се превземаат со цел да се намали 
потрошувачката на енергијата, а кои не ги рушат постоечките услови на работење или 
живеење.

џ Гасење на светлата кои не се потребни

џ Замена на осветлувањето со извори на светлина со поголема ефикасност 

џ Намалување на осветлувањето онаму каде што не е епотребно



Секој час, Сонцето дава енергија која може 

да ги задоволи глобалните енергетски 

потреби за една цела година. Денес во 

светот се искористува нешто помалку од 

0.1% од оваа сончева енергија

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

Соларните фотоволтаични ќелии се 

технологија која ја претвора енергијата на 

сонцето во еднонасочна струја со 

користење на полу-проводници.  Кога 

сонцето ќе падне на полупроводникот  во 

ќелијата, се ослободуваат електрони кои 

прават струја. 

За разлика од соларната топлинска 
технологија, соларните панели користат 
само директна сончева светлина, што 
значи кога нема сонце не се произведува 
електрична енергија.

Една од најголемите предности на 
соларните панели е дека го пренесува 
производството на електрична енергија од 
големите централизирани постројки во 
помали, места на производство, какво што 
е покривот на вашата куќа. 

На  ово ј  начин  потрошувачите  на 
електрична енергија се претвораат во 
произведувачи ,  односно  луѓе  кои 
произведуваат и трошат електрична 
енергија. 

Проценките покажуваат дека 10.000 пати 
повеќе соларна енергија доаѓа до 
површината на земјата, од глобална 
годишна побарувачка за фосилни горива.

Традиционално, загриженостите за 
соларните панели се однесуваат на 
трошоците, непостојаноста и ефикасноста 
к а к о  и  п р о б л е м и  к а к в и  ш т о  с е 
компатибилноста на мрежата, недостаток 
на стручност во соларната индустрија, како 
и користењето на ретки и скапоцени 
метали за изработка на клетките..  



Енергијата од ветерот се добива со претворање на движењето на ветерот во механичка 

енергија. Традиционално, оваа енергија се користела за мелење жито и за пумпање вода, 

но денес најчесто се користи за добивање електрична енергија. 

Механизмот што се користи за конверзија на движењето на ветерот во енергија се нарекува 

турбина. Турбината е голем уред со неколку перки што се вртат, и овие перки се поврзани со 

електромагнетски генератор што произведува струја кога ветерот ќе предизвика вртење на 

перките. 

Цената на ветерната енергија е повисока од традиционалните извори на енергија, но 

цената значително се намалува со долгогодишно производство на енергија од ветер. 

 

Ветерот, е воздух што се движи предизвикан од разликите во атмосферскиот притисок. 

Брзината на ветерот варира зависно од географијата, топографијата и годишното време.

ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

Како и кај другите обновливи извори на енергија, некои места се попогодни за производство 

на енергија од ветер од други. Постојат оптимални локации како на копно така и на море. 

Ветерот станува сè поважен дел од глобалниот микс за снабдување со електрична 

енергија. Предност на ветерот е дека производството на електрична енергија не 

предизвикува директни емисии на јагленореден диоксид (СО2). Но и производството на 

електрична енергија од ветер не е без предизвици. Како што знаеме, ветерот не дува цело 

време, што предизвикува проблеми со постојаноста. 



  

ХИДРОЕНЕРГИЈА

Механичката енергија што ја создава движењето на водата го врти роторот на турбината. 

Оваа турбина е поврзана со електромагнетски генератор што произведува електрична 

енергија кога се врти турбината. 

Од сите обновливи извори на енергија, хидроенергијата има најголем удел во светското 

производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.  

Хидроенергијата или хидроелектричната енергија претставува конверзија на текот на 

водата во електрична енергија. Се смета за обновлив извор на енергија бидејќи водениот 

циклус постојано се обновува од сонцето.

Хидроенергијата е постојана, споредено со другите обновливи извори и може да се користи 

како базична енергија. Во некои случаи акумулациите помагаат во контролата на поплавите 

и може да бидат сигурен извор на водоснабдување за заедниците. 



Енергијата од биомаса или биоенергијата 

се однесува на енергијата произведена од 

органска материја. Биомасата примарно се 

наоѓа во форма на живи или до неодамна 

живи растенија како и во форма на отпад. 

Терминот гориво од биомаса се однесува 

на секој вид органски материјал што ќе се 

користи за производство на енергија. 

Различните горива имаат различен 

хемиски состав, а генерално сите горива 

содржат јаглерод, вода и органски 

материи. 

ЕНЕРГИЈА ОД БИОМАСА

Пред индустриската револуција биомасата 
беше главен извор на енергија. Сега 
биомасата зафаќа само мал процент од 
вкупната енергија во светот. Меѓутоа, за 
околу 2,5 милијарди луѓе таа и понатаму е 
главен извор на енергија за готвење и 
затоплување. 

Биомасата е јаглеродно неутрално гориво, 
таа го одзема јаглеродот од атмосферата 
додека расте и го враќа истото количество 
кога гори. Ако се управува одржливо, 
биомасата се надоместува со новиот раст. 
Со тоа се одржува затворен јаглероден 
циклус без нето зголемување на нивото на 
јаглероден диоксид во атмосферата кој 
придонесува за глобалното затоплување и 
за климатските промени.

Биомасата се добива и преку одгледувани 
енергетски култури (на пр. Мискантус, 
трева), остатоци од дрво или шума, отпад 
од прехранбени култури (пченична слама, 
багаса), хортикултура (дворски отпад), 
преработка на храна (пченкарни лушпи), 
одгледување на животни (ѓубриво) богат со 
азот и фосфор), или човечки отпад од 
канализациони постројки. Дрвото е најчест 
вид на гориво од биомаса и во котлите на 
биомаса се користат три главни форми: 
т р у п ц и ,  д р в е н и  п е л е т и  и  д р в е н и 
струготини. Биомасата е чист и одржлив 
извор на гориво. Таа може да задоволи 
100% од потребите на граѓаните за 
затоплување и за топла вода што ја прави 
оправдана и претпочитана алтернатива на 
фосилните горива.



Инвестициските трошоци за производство на геотермална енергија се релативно високи. 
Скапо е да се изведуваат сеизмичките мерења, пробните дупчења, тестирањата за 
потврдување и другите потребни прелиминарни истражувања за да се осигуриме дека 
нашата нова геотермална постројка ќе може да го задоволи посакуваното производство

Геотермални бунари се дупчат во земјината кора на длабочина од околу 3 до 10 километри. 

Топлината се извлекува со повеќе методи, но во најголем број случаи се извлекува со вода 

или пареа. Топлата вода од земјата може директно да се вади за загревање домови и 

згради. Тоа се прави или преку директно циркулирање на водата низ зградите или преку 

пумпање во топлоизменувач кој ја пренесува топлината во зградите. 

Геотермална енергија е производство на енергија од внатрешната топлина на земјата. 

Внатрешната топлина на земјата се генерира од радиоактивното распаѓање на минералите 

и од постојаната загуба на топлина од првобитното формирање на земјата. 

Геотермалната топлина може да се користи и за производство на електрична енергија во 
геотермална електрична централа. Електричната енергија се произведува со тоа што 
геотермалната топлина произведува пареа која ги врти турбините на генераторот. 

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА



Потенцијал на Општина Неготино за користење на обновливи извори на енергија  

Вид на ОИЕ  Хидроенергија  Биомаса  Геотермална 
енергија  

Сончева 
енергија  

Енергија од 
ветар  

Потенцијал  Мал  Мал  Незначителен  Многу голем  Голем  

 

ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Глобалната заложба за заштита на човековата околина и посебно за намалување на 
емисиите на стакленички гасови, увозната зависност на Македонија од енергија, како и 
потребата за обезбедување на поголема разнообразност и со тоа и сигурност во 
снабдувањето со енергија неминовно наметнуваат зголемено учество на обновливите 
извори во финалната потрошувачка на енергија. Но, паралелно со активностите и мерките 
за зголемување на учеството на обновливите извори треба да се усвојат мерки и спроведат 
активности за зголемување на енергетската ефикасност во финалната потрошувачка. На 
тој начин многу полесно и побргу ќе се исполни целниот процент за учество на обновливите 
извори во финалната потрошувачка, но и ќе се подобри конкурентноста на економијата 
заради намалените трошоци за енергија.

Согласно Физибилити Студи јата  за 
у т в р д у в а њ е  н а  п о т е н ц и ј а л и т е  н а 
Вардарскиот регион за искористување на 
обновливи извори на енергија, за Општина 
Неготино како примарни потенцијали се 
дефинирани: сончевата енергија, ветровата 
енергија и енергијата од биомаса. 

MW

Потенцијалот за користење на обновливи извори на енергија зависи од природните 
карактеристики на подрачјето.

Општина Неготино преку директни инвестиции во енергетска ефикасност директно влијае 
за намалување на потребите од електрична енергија добиена од фосилни горива, но и за 
намалување на  емисиите во воздухот и загадувањето во Општината. Дополнителен CO2

предизвик за Општина Неготино е производството на енергија од Обновливи извори, кое 
зависи од локалните ресурси како и потенцијалот и интересот за инвестирање.

Согласно локалните ресурси, потенцијалот, можностите и интересот за инвестирање, три 

вида на обновливи извори на енергија се идентификувани како реални и изводливи.

Дополнителен фактор кој влијае на потенцијалот за користење на обновливите извори на 
енергија е и амбиентот за инвестирање во истите како и поддршката од страна на 
локалната и националната власт за субвенции и повластени тарифни стапки за 
произведен kW/h од обновливи извори на енергија.



ХИДРО ЕНЕРГИЈА 

БИОМАСА

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА 

Потенцијалот за хидро енергија во Општина Неготино е многу мал, поради хидролошката  

состојба во Општината, но по пример на неколку општини во Северна Македонија, Општина 

Неготино преку сопствена инвестиција или јавно приватно партнерство има можност да 

постави турбини за производство на електрична енергија на сопствената водоводна мрежа, 

со што ќе може директно да влијае на намалување на општинските трошоци за електрична 

енергија која се користи во јавните објекти но и да оствари добивка, која може да се користи 

за идни инвестиции на Општината.

Со повеќе од 260 сончеви денови, потенцијалот на Општина Неготино за инвестирањето во 

сончеви панели за производство на електрична или топлотна енергија е многу голем. 

Инвестирањето во постројки на сончева енергија во зависност од големината (kW) зависи 

од потребата на индивидуалните домаќинства и компаниите кои имаат можност 

електричната енергија да ја продадат на отворен пазар или да ја искористат за сопствени 

потреби. Дополнително инвестирањето во постројки за добивање на топлотна енергија од 

сонцето е одлична можност за домаќинствата и земјоделците да ги намират сопствените 

потреби и да ги намалат сметките за електрична енергија добиена од фосилни горива.

Цените на инвестицијата се одредуваат согласно протокот на вода, но за капацитет од 

200kW потребно е да се инвестираат приближно 500.000 Евра.

Цените на инвестицијата се движат во зависност од технологијата од 3.000 - 4.000 $ за kW, а 

цената на енергијата се движи од 0.3-0.12$ за kWh.

Цените на инвестиција се движат од 1.500-2.500 Евра по домаќинство за добивање на 

топлотна енергија и 15.000-40.000 Евра по домаќинство или компанија за добивање на 

електрична енергија преку фотоволтаици со капацитет од 20-50 kW.

Потенцијалот за добивање на енергија од биомаса е мал и се базира на отпадоците од 

режење на овошните и лозовите насади. Праксата покажува дека од 1 хектар отпадоци од 

режење на лозов насад се добива биомаса која заменува приближно 5 m³ огревно дрво. 

Овошните насади во Општина Неготино се простираат на 185ha, со што може да се добие 

приближно 22.500 m  биомаса која може да ја задоволи потребата на Општина Неготино од  
3

3
20.000 m   дрва (претежно даб, бука, габер, јасен и др.). Со цел добивање на енергија од 

биомаса, Општина Неготино треба да оствари заедничка соработка со фармерите, со цел 

да се обезбеди потребната количина на биомаса од земјоделските површини која понатаму 

би се преработила и би се добила енергија од биомаса.


	1: Korica 
	2: Korica vnatre
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

